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ชุดฝกอบรมเพ่ือสงเสริมการสอนคิด กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

เลมที่ 3 สอนอยางไรใหคิดเปน 

       คําช้ีแจงกอนศึกษา 

                วัตถุประสงคการศึกษา  
 

1. เพื่อใหผูอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู และการออกแบบ     

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาทักษะการคิด ตามในหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

2. เพื่อใหผูอบรมสามารถออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาทักษะการคิด  กลุมสาระ 

การเรียนรูภาษาไทย  และระดับช้ันท่ีรับผิดชอบได 

3. เพื่อสงเสริมการสอนคิด ของครูผูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 

 

                ขั้นตอนการศึกษา 

  

1. ศึกษาเนื้อหาสาระแตละหนวยใหเขาใจ หากยังไมเขาใจข้ันตอนใด ขอใหทบทวน 

เนื้อหาสาระนั้นใหมอีกคร้ังหนึ่ง  

             2.    นําความรูความเขาใจท่ีไดรับจากการศึกษาไปประยุกตในการจัดทําแผนการเรียนรู 

                    เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ในกลุมสาระการเรียนรู และระดับช้ันท่ีทานรับผิดชอบตอไป   

  

 

                      ขอบขายของเนื้อหา 

 

             เอกสารฉบับนี้  มีขอบขายของเนื้อหา  ประกอบดวย  2  หนวย ไดแก 

 บทนํา         แนวคิด และความสําคัญของการเขียนออกแบบการจัดการเรียนรู   

                หนวยท่ี  1   การพฒันาทักษะการคิดในการจดัการเรียนรู 

                หนวยท่ี  2   จากหลักสูตรสูการสอนคิด 
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ชุดฝกอบรมเพ่ือสงเสริมการสอนคิด กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

เลมที่ 3 สอนอยางไรใหคิดเปน 

บทนํา 

  

                            แนวคิด และความสําคัญของการออกแบบการจัดการเรียนรู 

          แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  ไดกลาวถึงการจัดการศึกษา มาตรา 22                      

วาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได  และ    

ถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด   กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา

ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  มาตรา  23  กลาวถึงการจัดการศึกษาท้ังในระบบ การศึกษา

นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยโดยเนนความสําคัญดานความรู คุณธรรม กระบวนการ

เรียนรู และบูรณาการ  ตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา   ดังตอไปนี้ 

1. ความรูเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธของตนเองกับสังคม 
2. ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  การบํารุงรักษาและการใช 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
3. ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา ภูมิปญญาไทย 
4. ความรูเกี่ยวกับคณิตศาสตร และสามารถใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง 
5. ความรู และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

(กระทรวงศึกษาธิการ,  2542 : 9) 
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ชุดฝกอบรมเพ่ือสงเสริมการสอนคิด กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

เลมที่ 3 สอนอยางไรใหคิดเปน 

       ความสําคัญของการออกแบบการเรียนรู 

 

 การคิดเปนพื้นฐานของสติปญญาและความเขาใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         การจัดการเรียนรูเปนข้ันตอนสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหตรงกับเปาหมายการจัดการศึกษา

สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของตองดําเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ                 

ความสนใจและความตองการของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  มีการฝกทักษะ

กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและ

แกปญหา  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน                

ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู

ดานตาง ๆ อยางสมดุลกัน   เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   จึงตองจัดการศึกษามุงเนนผลสัมฤทธ์ิท่ีจะตองเกิดกับผูเรียน                      

ในดานตาง ๆ ดังนี้ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

2. ดานความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดวิจารณญาณ  คิดสรางสรรค 

คิดไตรตรอง  และมีวิสัยทัศน 

3. ดานทักษะ ไดแก  ทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร  ทักษะในการแสวงหาความรู 

ดวยตนเอง  รักการเรียนรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง   ทักษะการทํางาน รักการทํางาน ทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนได และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต   

4. ดานสุขนิสัย  สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 

5. ดานสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา  

การจัดการศึกษาใหเกิดผลสัมฤทธ์ิท้ัง 5 ดานนั้น สถานศึกษาตองมีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับ 

ผู เ รียนและทองถ่ิน  ครูผูสอนตองรู เปาหมายของหลักสูตรและเปาหมายการจัดการศึกษา                                  

มีความสามารถในการจัดทําแผนการเรียนรู และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ  เพื่อท่ีจะสามารถการจัดการเรียนรูท่ีตองมุงเนนการฝกทักษะกระบวนการคิด               

การจัดการ  การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชแกปญหา  ผูเรียนเรียนรูผาน

ประสบการณตรง ไดฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน เรียนรูแบบผสมผสานความรู

ตางๆ ไดอยางเหมาะสมกับวัย   และเกิดการเรียนรูคูคุณธรรม มีทักษะกระบวนการคิดท่ีจําเปน                     

ในการดํารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ        
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ชุดฝกอบรมเพ่ือสงเสริมการสอนคิด กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

เลมที่ 3 สอนอยางไรใหคิดเปน 

                           หนวยที่  1 
  

                          การพัฒนาทักษะการคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)                   

พ.ศ. 2545 เนนปลูกฝงใหผูเรียนรูจักพึ่งตนเอง มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ใฝรูใฝเรียนดวยตนเอง

อย างตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งในมาตรา 24 ระบุใหสถานศึกษาฝกทักษะกระบวนการคิด                 

การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชปองกันและแกปญหาเพื่อเปนการ

เตรียมพรอมสูสังคมหางอนาคตท่ีสอดรับกับมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2540  ท่ีกําหนดวาตองปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ

และสังคม  และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. 2551 ไดกําหนดสมรรถนะของ

ผูเรียนวา เม่ือเรียนรูตามหลักสูตรแลวจะตองมีสมรรถนะดานทักษะการคิด  
 การพัฒนาทักษะการคิด เปนจุดเนนท่ีสําคัญของการพัฒนาดานปญญา โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ประเภทของการคิดท่ีมีความซับซอน นําไปสูวิธีการแกปญหาไดหลายทาง ในการจัดการเรียนรู            

ใหไดพัฒนาทักษะการคิดเพื่อตองการใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความหมาย คิดไดอยางยึดหยุนและ

ตัดสินใจไดอยางมีเหตุผล ครูผูสอนตองทําความเขาใจใหกระจางถึงการนําทักษะการคิดไปสู               

การปฏิบัติ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนการปฏิบัติ ทําใหการคิดนั้นชัดเจนข้ึนและทําให

ผูเรียนเขาใจและไตรตรองวิธีการของตนเอง  รวมท้ังชวยใหผูเรียนรูจักควบคุมตนเองไดมากข้ึน 

             การพัฒนาทักษะการคิดตามหลักสูตร  ครูตองออกแบบการเรียนรูอยางรอบคอบโดยใช

ความรูเกี่ยวกับกระบวนการคิด  วิธีสอน มาตรฐาน ตัวช้ีวัดและสาระของหลักสูตร รวมถึง

บรรยากาศในช้ันเรียนควรใหความสําคัญตอการพัฒนาทักษะการคิด เชน การตั้งคําถาม                         

การสังเกต ฯลฯ  การพัฒนาทักษะการคิดในช้ันเรียนอาจทําไดหลายวิธี การพัฒนาทักษะการคิด

โดยการจัดการเรียนรูสอดแทรกในหลักสูตร คือการกําหนดประเภทการคิดท่ีสอดคลองกับ

มาตรการเรียนรู เนื้อหาสาระ ใดสาระหนึ่งในกลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตร และมุงพัฒนา

ทักษะการคิดประเภทนั้นๆ ไปพรอมกับสาระท่ีเรียนผูเรียนก็จะไดรับการพัฒนาท้ังความรู ทักษะ

กระบวนการคิด  เจตคติ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคไปพรอมกัน 
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การออกแบบการเรียนรูท่ีสอดแทรกทักษะการคิด 

 การออกแบบการเรียนรูท่ีสอดแทรกทักษะการคิด  มีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

1. เร่ิมตนจากการวิเคราะหหลักสูตร  มาตรฐานการเรียนรู และตัวช้ีวัด เพื่อท่ีจะชวยใหเห็น 

การสอดแทรกทักษะการคิดท่ีหลากหลาย  สอดคลอง เหมาะสมกับผูเรียน และเนื้อหาสาระ  

2. วิเคราะหภาพรวมของการคิด และประเภทของการคิดท่ีตองการพัฒนาในสาระตาง ๆ  

วาตองมีการคิดแบบใดบางท่ีจะเกิดข้ึนไดจากการจัดการเรียนรู 

3. กําหนดเปาหมายการสอนและผลสําเร็จของผูเรียน อยางรอบดาน 

4. พัฒนาภาษาสําหรับส่ือสารเกี่ยวกับความคิด คําศัพทหรือนิยามการคิดท่ีแตกตางกัน เชน 

การเรียงลําดับ  การจําแนกประเภท การวิเคราะห การเปรียบเทียบ  การหาความสัมพันธ เปนตน 

5. พัฒนารูปแบบวิธีการสอนเพื่อชวยใหการคิดของผูเรียนชัดเจนข้ึน ดวยเทคนิค  ใหผูเรียน 

ทํากิจกรรมคิดและพูดออกมา  การแบงปนการคิดดวยการคิดเปนคู (จับคูคิด)  การเรียนรูรวมกัน                   

การอภิปรายเปนกลุมในเร่ืองราวท่ีเกี่ยวกับการคิด เปนตน 

6. ครูตองสาธิตและเปนแบบอยางของข้ันตอนในกระบวนการคิด  ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนฝก 

ตามข้ันตอนการคิด ซ่ึงผูเรียนจะมีทักษะการคิดดีวาการใหผูเรียนอธิบายการคิดของตนเอง  การเปน

ตนแบบการคิด สามารถทําไดดังนี้ 

    สาธิตการคิดในประเภทการคิดท่ีตองการ 

    กระตุนใหคิดและพูดออกมาดวยการตั้งคําถาม 

    ใหผูเรียนตรวจสอบตนเอง 

    คาดคะเนเหตุการณ เร่ืองราวท่ีจะเกิดข้ึน 

    การใหขอมูลยอนกลับและกระตุนผูเรียนเกี่ยวกับวิธีคิดของตนในข้ันตอนตนๆ 

7. พัฒนานิสัยแหงการคิด  ครูตองสรางบรรยากาศการคิดของผูเรียน เชน สรางความเขาใจ 

รวมกันเกี่ยวกับการเปนนักคิดท่ีดี คุณคาของนิสัยแหงการคิด และฝกนิสัยนักคิดท่ีดีโดย 

    ใฝรูดวยการตั้งคําถามในเร่ืองท่ีตองการรู 

    คิดใหกวาง คิดใหกระจาง  และคิดรอบคอบ 

    กลาเส่ียงท่ีจะคิด   

    จัดระบบการคิด 

    ประเมินการคิดของตนเอง 

8. การประยุกตการคิดเขากับเนื้อหาสาระอ่ืน ๆ โดยการเช่ือมโยงระหวางการคิดประเภท 

ตาง ๆ ท่ีเรียนในสาระนั้นๆ กับสาระอ่ืนๆ กําหนดตัวช้ีวัดท่ีแสดงใหเห็นวาผ็เรียนมีทักษะการคิด 
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ขั้นตอนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบสงเสริมการคิดวิเคราะห 

 

 
      
      

           

           

            

 

 

        

รายละเอียดขัน้ตอน 

1. ขั้นกําหนดส่ิงท่ีตองวิเคราะห  เปนการกําหนดวัตถุ ส่ิงของ เร่ืองราว หรือเหตุการณตางๆ 

ข้ึนมาเพื่อเปนตนเร่ือง หรือขอมูลท่ีจะวิเคราะห 

2. ขั้นกําหนดปญหาหรือวัตถุประสงค   เปนการกําหนดประเด็น  ขอสงสัยจากปญหาของ

เร่ืองท่ีตองการวิเคราะห  โดยการตั้งคําถามนําไปสูการวิเคราะหตามวตัถุประสงคท่ีตองการ 

3. ขั้นกําหนดหลักการ หรือหลักเกณฑ   เปนการกําหนดขอกําหนดสําหรับใชแยก

สวนประกอบของส่ิงของ เร่ืองราว หรือเหตุการณท่ีกําหนดใหวิเคราะห เชน เกณฑ                 

ในการจําแนกส่ิงท่ีมีความเหมือนความตางกัน  หลักเกณฑในการหาลักษณะความสัมพันธ                     

เชิงเหตุผล 

4. ขั้นการพิจารณาแยกแยะขอมูล   เปนข้ันตอนการพิจารณาแยกแยะขอมูลเปนสวนยอยๆ 

โดยใชเทคนิคการใชคําถาม เชน ใคร อะไร ท่ีไหน อยางไร เปนตน 

5. ขั้นสรุปคาํตอบ  เปนข้ันรวบรวมขอมูล ประเด็นสําคัญเพื่อหาขอสรุปเปนคําตอบของส่ิงท่ี

กําหนดใหตามวัตถุประสงค       

           

       

1.  ขั้นกําหนดส่ิงท่ีตองวิเคราะห 

2.  ขั้นการกําหนดวัตถุประสงค 

3.  ขั้นกําหนดหลักการหรือหลักเกณฑ 

4.  ขั้นพิจารณาแยกแยะขอมูล 

5. ขั้นสรุปคาํตอบ 
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ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบสงเสริมการคิดสรางสรรค 
      
      

            

            

            

            

            

           

 

รายละเอียดขัน้ตอน 

1.  ขั้นสรางความตระหนัก  เปนข้ันตอนสําคัญท่ีจะเราความสนใจของผูเรียนเพื่อเขาสูเร่ืองท่ีจะ 

     เรียนรู ซ่ึงครูอาจใช เพลง เกม นิทาน ปริศนาคําทาย ลีลาทาทางตาง ๆ ท่ีจะทําใหผูเรียนเกดิ 

     การจินตนาการและพรอมท่ีจะเรียนรู 

2.  ขั้นระดมพลังความคดิ  เปนการดึงศักยภาพของผูเรียนทุกคนใหสามารถคนหาคําตอบ และ 

     เนนกระบวนการมีสวนรวมโดยครูทําหนาท่ีเพียงผูอํานวยความสะดวก 

3.  ขั้นสรางสรรคชิ้นงาน  เม่ือผูเรียนผานกระบวนการเรียนรูดวยการระดมพลังความคิด 

     แลว ผูเรียนจะเกิดจนิตนาการในการสรางสรรคช้ินงานในรูปแบบตาง ๆ 

4.  ขั้นนาํเสนอผลงาน  เปนข้ันตอนสําคัญท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการนําเสนองาน 

     วิพากษวิจารณ แสดงความคิดเห็นผลจากการนําเสนอของผูอ่ืน เปนการสงเสริมการรูจัก 

     ยอมรับการมีเหตุผล การประยุกต การนําไปใช  ทําใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจ 

5.  ขั้นวัดประเมินผลงาน เปนการวดัประเมินผลตามสภาพจริง โดยใชเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย  

     เนนการประเมินตนเอง และผูอ่ืนตามวถีิประชาธิปไตย ปญญาธรรม คารวะธรรม สามัคคี 

     ธรรมเพื่อใหยอมรับผลการประเมินเพือ่แกไข ปรับปรุง และพัฒนาผลงาน 

6.   ขั้นเผยแพรผลงาน  เปนการนําเสนอความรูและความคิดสรางสรรคของผูเรียนเพื่อใหเพื่อน 

      ผูปกครอง และผูเกีย่วของช่ืนชมผลงาน       

           

       

6.  ขั้นเผยแพรผลงาน 

5. ขั้นวัด/ประเมินผล 

4. ขั้นนําเสนอผลงาน 

3.  ขั้นการสรางสรรค

 
2. ขั้นระดมพลังความคดิ 

1.  ขั้นสรางความตระหนัก 
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ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
      
      

            

            

            

            

            

           

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดขัน้ตอน 

1.  ขั้นระบุและทําความเขาใจประเด็นปญหา  เปนการใหผูเรียนศึกษาและพิจารณาขอมูล หรือ 

     สถานการณท่ีปรากฏ  แลวกําหนดประเด็นปญหาท่ีสําคัญใหชัดเจน 

2.  ขั้นการรวบรวมขอมูล   เปนการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับประเด็นปญหา จาก 

     แหลงขอมูล ดวยวิธีการตาง ๆ เชน การสังเกต 

3.  ขั้นการศึกษาขอมูล  เปนข้ันตอนการศึกษาความนาเช่ือถือของขอมูล  โดยพิจารณาจาก 

     แหลงท่ีมา ความถูกตอง ความเพยีงพอของขอมูลท้ังดานปริมาณและดานคุณภาพ 

4.  ขั้นการกําหนดลักษณะขอมูล   เปนการนาํขอมูลมาวิเคราะห แยกแยะความแตกตางของขอมูล 

    ท่ีมี วาเปนความคิดเห็นหรือขอเท็จจริง  แลวนํามาจัดลําดับความสําคัญ 

           

            

8. ขั้นการนําไปใช 

7.  ขั้นการประเมินผล 

6. ขั้นการสรุปประเด็น 

5. ขั้นการตัง้สมมุติฐาน 

4. ขั้นการกําหนดลักษณะขอมูล 

3. ขั้นการศึกษาขอมูล 

2.  ขั้นการรวบรวมขอมูล 

1.  ขั้นระบุและทําความเขาใจประเด็นปญหา 
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5.  ขั้นการตั้งสมมุติฐาน  เปนการกําหนดขอบเขตและแนวทางการสรุปประเด็นปญหา หรือ 

     ขอโตแยง  โดยอาศัยความเช่ือมโยงสัมพันธ 

6.  ขั้นการสรุปประเด็น  ใหผูเรียนหาขอสรุปอยางสมเหตสุมผล  โดยใชหลักการ  ความสมเหต ุ

     สมผลในการพิจารณาตัดสินใจ ท้ังดานสวนรวมและสวนยอย 

7.  ขั้นการประเมินผล   เปนการใหผูเรียนคาดคะเนหรือพยากรณผลลัพธท่ีอาจเปนไปได   

     หรือทํานายส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามมาอยางนาเช่ือถือ  โดยอาศัยเกณฑการประยุกตใช  และ 

     การกําหนดความสมเหตสุมผล 

8.  ขั้นการนําไปใช  เปนข้ันตอนการทดสอบขอสรุป  และการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
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ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบสงเสริมการคิดแกปญหา 
    

 

 

 

 

  

รายละเอียดขัน้ตอน 

1.   ขั้นกําหนดปญหา  ปญหาท่ีนํามาเปนบทเรียนอาจนํามาจากแหลงตาง ๆ เชน ขาวและ 

     เหตุการณ  นิทาน  เร่ืองเลา  ภาพยนตร  สถานการณท่ีนาสนใจ เปนตน 

2.  ขั้นตั้งสมมุติฐาน  เกิดข้ึนไดจากการสังเกต การรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง ประสบการณเดิม 

     จนสามารถนํามาคาดคะเนคําตอบของปญหาอยางมีเหตุผล 

3.  ขั้นเก็บรวบรวมขอมูล  เปนข้ันตอนของการเก็บรวบรวมขอมูลจากการอาน การสังเกต  

     การสัมภาษณ การสืบคนขอมูลดวยวิธีการตาง ๆ แลวจึงทําการจดบันทึกขอมูลอยางละเอียด 

    เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลใหไดคําตอบของปญหาในท่ีสุด 

4.  ขั้นการวิเคราะหขอมูล   เปนข้ันตอนนําเสนอขอมูลท่ีไดจากการสืบคน หรือทําการทดลอง 

    มาเผยแพรใหเพื่อนทราบ  และมีโอกาสอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น   ตอบคําถาม 

    โดยครูเปนผูคอยชวยเหลือและแนะนํา  เปนการนําไปสูการสรุปขอมูลในข้ันตอไป 

5.   ขั้นสรุปและประเมินผลงาน เปนข้ันสุดทายของกระบวนการเรียนรู แบบกระบวนการ 

     แกปญหา  เปนการสรุปขอมูลท่ีได แลวสรุปเปนผลการเรียนรู  หลังจากนั้นผูสอนและ 

     ผูเรียนรวมกันประเมินผลการเรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ  อยางหลากหลาย และนําผล   

     การประเมินไปพัฒนาผูเรียนตอไป      

          

         

1.   ขั้นกําหนดปญหา 2.  ขั้นตั้งสมมุติฐาน 3.  ขั้นเก็บรวบรวมขอมูล 

4.  ขั้นการวิเคราะหขอมูล 5.   ขั้นสรุปและประเมินผลงาน 
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                     จากหลักสูตร...สูการสอนคิด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  มีหลักการสําคัญในการนํา

หลักสูตรสูการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพดานความรู และทักษะท่ีจําเปนสําหรับ 

การดํารงชีวิตในสังคมท่ีเปล่ียนแปลง และแสวงหาความรู  เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง                

ตลอดชีวิต  โดยมีหลักการสําคัญดังนี้ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลักการสําคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

การจัดการเรียนรู 1. กําหนดมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญ และ

คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนเปนเปาหมาย 

2. กําหนดมาตรฐานการเรียนรู และตวัช้ีวดัช้ันปของแตละ

กลุมสาระการเรียนรู  เพื่อใหครูพัฒนาผูเรียนใหมีความรู 

ความสามารถและทักษะท่ีสําคัญในแตละช้ันป 

3. การจัดการเรียนรูตองใชกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
   กระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย  ไดแก กระบวนการ

สรางความรู  กระบวนการคิด  กระบวนการทางสังคม 

กระบวนการแกปญหา  และกระบวนการปฏิบัติ เปนตน 

4. การออกแบบการจัดการเรียนรู

 

หนวยที ่ 2 
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ชุดฝกอบรมเพ่ือสงเสริมการสอนคิด กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

เลมที่ 3 สอนอยางไรใหคิดเปน 

 

       การออกแบบการจัดการเรียนรู 

 

การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด  ครูจะตอง

วิเคราะหมาตรฐาน ตัวช้ีวัด สมรรถนะสําคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค และสาระการเรียนรู                

ท่ีเหมาะสมกับผูเรียน  แลวจึงเลือกวิธีสอนและเทคนิคการสอน  ส่ือ แหลงเรียนรู เคร่ืองมือและวิธีการ

วัดประเมินผลท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงเปนกระบวนการออกแบบการเรียนรูอิงมาตรฐาน  ผูสอนตองเร่ิมตนจาก

การวิเคราะหมาตรฐานและตัวช้ีวัดท่ีกําหนด แลวเช่ือมโยงหัวขอความรูจากบทเรียนท่ีเรียนกวาสาระ 

การเรียนรู  วาสอดคลองกับมาตรฐานตัวช้ีวัดขอใดบาง  เพื่อกําหนดเปาหมายการจัดการเรียนรูกอน  

แลวจึงกําหนดช้ินงานท่ีตองการใหผูเรียนปฏิบัติ  พรอมท้ังกําหนดเกณฑการประเมินผลงาน  แลวจึง

กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกันตามลําดับ   

การออกแบบการเรียนรู เปนหลักฐานรองรอยแสดงความสามารถของครูผูสอนวาไดจัด                    

การเรียนรูตรงตามเจตจํานงท่ีกําหนดไวในพ.ร.บ.ศึกษา พ.ศ. 2542 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2545) ในการ

ออกแบบการเรียนรูโดยเร่ิมจากการออกแบบหนวยงานเรียนรู  ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู และตวัช้ีวดัช้ันป 

ขั้นตอนการออกแบบการจัดการเรียนรู 

 

2. กําหนดจุดประสงคการเรียนรู  

3. จัดทําสาระการเรียนรู  

4. จัดทําคําอธิบายรายวิชา  

5. กําหนดหนวยการเรียนรู

  

6. วางแผนจดัการเรียนรู

  

  วิเคราะหผล              

การเรียนรูเพื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตรและ

ระบบประกนั

คุณภาพภายใน 

  จัดทําโครงการสอนและ

ออกแบบการจัดกิจกรรม

การเรียนรูพัฒนาการคิด 
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ชุดฝกอบรมเพ่ือสงเสริมการสอนคิด กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

เลมที่ 3 สอนอยางไรใหคิดเปน 

 

 

 หนวยการเรียนรู เปนข้ันตอนสําคัญท่ีสุดในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เพราะเปนสวนท่ี

นํามาตรฐานการเรียนรูไปสูการปฏิบัติการเรียนการสอนอยางแทจริง ผูเรียนจะบรรลุตามมาตรฐานและ

ตัวช้ีวัดหรือไมอยูท่ีข้ันตอนนี้ 

 การออกแบบหนวยการเรียนรู  เปนการออกแบบท่ีมีกระบวนการพัฒนาผูเรียนไปสูมาตรฐาน

การเรียนรูและตัวช้ีวัด โดยยึดผลลัพธสุดทายท่ีตองการใหเกิดกับผูเรียน  ดังนั้นการออกแบบหนวย               

การเรียนรูจึงตองเร่ิมตนจาก 

1. การวิเคราะหมาตรฐานและตัวช้ีวัด เพื่อการกําหนดเปาหมายการเรียนรู 

2. กําหนดช้ินงานท่ีตองการใหผูเรียนปฏิบัติ  

3. กําหนดเกณฑในการประเมินผลงาน 

4. กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกันทุกข้ันตอน 

องคประกอบท่ีสําคัญของหนวยการเรียนรู  มีดังนี้ 

1.  หัวเร่ืองหรือช่ือหนวยการเรียนรู 

2.  มาตรฐานการเรียนรู และตัวช้ีวัด 

3.  สาระสําคัญ 

4.  สาระการเรียนรู 

5.  ช้ินงานหรือภารงาน 

6.  การประเมินผล 

7.  กิจกรรมการเรียนรู 

8.  ส่ือ/แหลงเรียนรู 

กระบวนการจัดทําหนวยการเรียนรู 

               การออกแบบหนวยการเรียนรูอิงมาตรฐาน คือเร่ิมจากการกําหนดมาตรฐานเปนเปาหมาย                  

ในการจัดการเรียนรู   จากนั้นจึงกําหนดวารองรอยหลักฐานอะไรท่ีใหผูเรียนเรียนรู ท่ีสะทอนความรู 

ความสามารถของผูเรียนตามมาตรฐานท่ีกําหนด  แลวจึงวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู    

 ส่ิงสําคัญของการจัดทําหนวยการเรียนรูอิงมาตรฐาน 

1. การจัดการเรียนรูแตละหนวยตองใหผูเรียนบรรลุมาตรฐานและตัวช้ีวัดช้ันปท่ีระบุ 

ไวในหนวยนั้นๆ  

2. การวัดประเมินผลช้ินงานหรือภาระงาน ท่ีกําหนดในหนวยการเรียนรู ควรเปนการ 

ประเมินการปฏิบัติหรือแสดงความสามารถของผูเรียน 

 

  การจัดทําหนวยการเรียนรู 
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เลมที่ 3 สอนอยางไรใหคิดเปน 

3. ช้ินงานหรือภาระงานท่ีกําหนดใหผูเรียนปฏิบัติ  ควรเช่ือมโยงมาตรฐานและตัวช้ีวัดท่ี  

ครอบคลุมประมาณ 1 หรือ 2  มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

4. มีความยืดหยุนในกระบวนการ  และข้ันตอนการจัดทําหนวยการเรียนรู เชน อาจเร่ิมตน 

จากการวิเคราะหมาตรฐานและตัวช้ีวัดช้ันป หรืออาจเร่ิมจากความสนใจของผูเรียนหรือสภาพปญหา

ของชุมชนก็ได 

 เพื่อใหเขาใจถึงข้ันตอนของการจัดทําหนวยการเรียนรู  ผูเขียนขอนําเสนอเปนข้ันตอนดังนี้ 

แนวทางการจัดทําหนวยการเรียนรูอิงมาตรฐาน 

1. การวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู และตวัช้ีวัดช้ันป   
เพื่อเปนเปาหมายการเรียนรู ซ่ึงในแตละช้ันปอาจระบุมาตรฐานการเรียนรูและตวัช้ีวดัมากกวา  

1 ตัวช้ีวัดช้ันป และแตไมควรมากเกินไป ซ่ึงอาจเปนมาตรฐานจากกลุมสาระเดียวกนัหรือตางกลุมสาระ

กันก็ได 
2. การกําหนดสาระสําคัญ  เปนการเขียนในลักษณะความคิดรวบยอด 
3. การกําหนดสาระการเรียนรู 

เปนการกําหนดเนื้อหา  และทักษะกระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีจะจัดการเรียน 
การสอน  สาระการเรียนรูอาจนํามาจากสาระการเรียนรูแกนกลางของตวัช้ีวดัช้ันปของหนวยการเรียนรู

นั้นๆ มาตรฐานและตวัช้ีวดัอาจสอนหรือฝกซํ้าๆไดในหนวยการเรียนรูอ่ืนๆ เพื่อใหผูเรียนเกิดความ

ชํานาญและมีความรูกวางขวางข้ึน 

4. การกําหนดช้ินงานหรือภาระงาน 
การกําหนดช้ินงานหรือภาระงานครูผูสอนอาจเปนผูกําหนด หรือครูและผูเรียนรวมกันกําหนด  

ซ่ึงเปนช้ินงานหรือภาระงานท่ีแสดงถึงพัฒนาการในการเรียนรูของผูเรียนท้ังดานความรู ทักษะ/

กระบวนการคิดช้ันสูงและเปนรองรอยหลักฐานท่ีแสดงวาบรรลุมาตรฐานและตัวช้ีวัดในหนวยนั้นๆ  
 ตัวอยางชิ้นงานหรือภาระงาน 

4.1 งานเขียน เชน  เรียงความ เขียนบรรยายภาพ การเขียนตอบ ฯลฯ 

4.2 ภาพ/แผนภูมิ  เชน  แผนผัง  ภาพวาด ตาราง กราฟ ฯลฯ 

4.3 การพูด เชน รายงานปากเปลา  

4.4 ส่ิงประดิษฐ  เชน งานประดิษฐเศษวัสดุ  หุนจําลอง ของเลน ฯลฯ 

4.5 งานท่ีมีลักษณะผสมผสานกัน เชน การทดลอง  การแสดงละคร  การแสดงบทบาทสมมติ 
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5. การประเมินผล 
ครูผูสอนตองกําหนดเกณฑการประเมินผล ซ่ึงควรใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดดวย  และ 

ควรแจงใหผูเรียนทราบลวงหนาถึงวิธีการและเกณฑการประเมินผล เกณฑการประเมินผลควรมี

ลักษณะดังนี้ 
5.1 มีเกณฑการประเมินท่ีเช่ือมโยงมาตรฐานและตัวช้ีวัดช้ันปท่ีกําหนดในหนวยนั้นๆ 

5.2 อธิบายช้ินงานหรือภาระงานท่ีคาดหวังไวอยางชัดเจน 

5.3 มีคําอธิบายคุณภาพงานแตละระดับและบงบอกคุณภาพงานท่ีชัดเจน  

5.4 การประเมินผลงานท่ีใหผูเรียนปฏิบัติตองกําหนดแนวการใหคะแนนเพื่อตรวจสอบผูเรียน 

                      มีความรูอะไร และทําอะไรไดบาง ตามท่ีมาตรฐานและตัวช้ีวัดท่ีกําหนด 

5.5 ใชผลการประเมินในการปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนาผูเรียน 

5.6 แจงผลการประเมินท่ีเกี่ยวกับการเรียนรูและพัฒนาการของผูเรียน  เพ่ือเทียบเคียง

มาตรฐานตัวช้ีวัด ใหผูปกครองทราบเปนระยะๆ 

6. การออกแบบการจัดกจิกรรม 
การออกแบบการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพตามมาตรฐาน  

ควรมี 3  ลักษณะ ไดแก การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมนําสูการเรียน  กิจกรรมพัฒนา                      

การเรียนรู และกิจกรรมรวบยอด ซ่ึงมีหลักการสําคัญดังนี้ 
6.1   เปนกิจกรรมท่ีพัฒนาผูเรียนไปสูมาตรฐานและตวัช้ีวัดช้ันปท่ีกําหนด 

6.2   นําไปสูการสรางช้ินงานหรือภาระงานท่ีแสดงถึงการบรรลุตามมาตรฐานและตวัช้ีวัดช้ันป 

         ของผูเรียน 

6.3   ผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

6.4   มีความหลากหลายและเหมาะสมกับผูเรียนและเนื้อหาสาระ 

6.5   สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

6.6   ชวยใหผูเรียนเขาสูแหลงเรียนรู และเครือขายการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

6.7   เปดโอกาสใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง 

7. การกําหนดช่ือหนวยการเรียนรู    เปนส่ิงสําคัญ ท่ีสะทอนใหเห็นถึงสาระสําคัญหรือประเด็น 
หลักในแตละหนวย  ช่ือหนวยการเรียนรูควรมีลักษณะดงันี้ 

7.1 นาสนใจ  อาจเปนประเดน็ปญหา ขอคําถามหรือขอโตแยงท่ีสําคัญ 

7.2 สอดคลองกับชีวิตประจําวันและสังคมของผูเรียน 

7.3 เหมาะสมกับวยั ความสนใจ และความสามารถของผูเรียน 
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แหลงขอมูลสําคัญสําหรับการพิจารณาชื่อหนวยการเรียนรู  ไดแก 

1) จากความสนใจของผูเรียนซ่ึงอาจไดจากการระดมความคิดหรือสอบถามผูเรียน  

2) จากการสํารวจแหลงการเรียนรูในทองถ่ิน  ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีอยูในชุมชน 

3) จากคําสําคัญ (Keywords)  ท่ีระบุไวในมาตรฐานการเรียนรู 

8. การกําหนดเวลาเรียน 
การกําหนดเวลาเรียนควรเหมาะสม และเพียงพอกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาให 

ผูเรียนมีความสามารถตามท่ีระบุไวในมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดช้ันป 

ข้ันตอนการจัดทําหนวยการเรียนรูอิงมาตรฐาน  อาจกระทําได / ลักษณะ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการวิเคราะห 

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด 

    การกําหนดประเด็นหรือหัวเรื่องจากสภาพ   
               ปญหาหรือสิ่งที่ผูเรียนสนใจ 

มาตรฐานการเรียนรู / ตัวช้ีวดั 

ช่ือหนวยการเรียนรู 

สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

สาระการเรียนรู 

ช้ินงาน / ภาระงาน 

ประเมินผล 

กิจกรรมการเรียนรู 

กําหนดเวลา 

มาตรฐาน / ตวัช้ีวดั 

สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

สาระการเรียนรู 

ช้ินงาน / ภาระงาน 

ประเมินผล 

กิจกรรมการเรียนรู 

กําหนดเวลา 

กําหนดประเดน็/หวัเร่ือง 

ชื่อหนวย 
การเรียนรู 

1 
2 
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ชุดฝกอบรมเพ่ือสงเสริมการสอนคิด กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

เลมที่ 3 สอนอยางไรใหคิดเปน 

 

 

 

องคประกอบของหนวยการเรียนรู 

1. ช่ือหนวยการเรียนรู 

2. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 

3. สาระการเรียนรู 

3.1  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

3.2  สาระการเรียนรูทองถ่ิน (ถามี) 

4. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

5. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน  ( ทักษะการคิด ) 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

7. ช้ินงาน/ ภาระงาน 

8. การวัดผลและประเมินผล 

9. กิจกรรมการเรียนรู 

10.  เวลา 

 

ความหมายและลักษณะสําคัญ  

1)  ชื่อหนวยการเรียนรู 

การกําหนดช่ือหนวยการเรียนรู ตองสะทอนใหเห็นถึงสาระสําคัญหรือประเด็นสําคัญ

หลัก 

ในหนวยการเรียนรูนั้น ๆ ดังนั้นช่ือหนวยการเรียนรูควรมีลักษณะดังนี้ 

   1.  นาสนใจ อาจเปนประเด็นปญหา ขอคําถามหรือขอโตแยงท่ีสําคัญ 

   2.  สอดคลองกับชีวิตประจําวันและสังคมของผูเรียน 

   3.  เหมาะสมกับวัย ความสนใจและความสามารถของผูเรียน 

 

 

 

องคประกอบของหนวยการเรียนรู 

1.เปาหมายการเรียนรู 

2.หลักฐานการเรียนรู 

3.กิจกรรมการเรียนรู 
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ชุดฝกอบรมเพ่ือสงเสริมการสอนคิด กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

เลมที่ 3 สอนอยางไรใหคิดเปน 

2)  มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด ท่ีนํามาจัดทําหนวยการเรียนรูตองมีความสอดคลองสัมพันธ

กันและนํามาจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันได ตัวช้ีวัดท่ีนํามาจัดกิจกรรมรวมกันอาจมาจาก กลุม

สาระการเรียนรูเดียวกัน หรือตางกลุมสาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด บางตัวอาจตอง 

ฝกซํ้า เพื่อใหเกิดความชํานาญ จึงสามารถกําหนดไวไดมากกวาหนึ่งหนวยการเรียนรู เพื่อใหผูเรียน

ไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด  

3) สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอดไดจากการวิเคราะหแกนความรูแตละมาตรฐานการเรียนรู/

ตัวช้ีวัด รวมถึงสาระการเรียนรูท่ีผูเรียนจะไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามมาตรฐาน 

การเรียนรู/ตัวช้ีวัด ในหนวยการเรียนรูนั้นๆ 

4) สาระการเรียนรู 

สาระการเรียนรูท่ีนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามตัวช้ีวัด ประกอบดวย 

สาระการเรียนรูแกนกลางและสาระการเรียนรูทองถ่ิน (ถามี)  

5) สมรรถนะสําคัญของผูเรียน (ทักษะการคิด) 

วิเคราะหไดจากตัวช้ีวัดแตละตัวซ่ึงเปนกระบวนการสําคัญท่ีจะชวยใหผูเรียนเกิดการคิด

ไปสูการสรางช้ินงาน/ภาระงาน ไดสอดคลองตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 

6)  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

วิเคราะหไดจากคุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตรแกนกลางฯ เขตพื้นท่ีการศึกษา 

สถานศึกษา และกลุมสาระการเรียนรู ซ่ึงสอดคลองตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 

7) ชิ้นงาน/ภาระงาน  

ช้ินงาน/ภาระงานท่ีกําหนดตองสะทอนถึงความสามารถของผูเรียนจากการใชความรูและ

ทักษะการคิดท่ีกําหนดไวซ่ึงสอดคลองตามตัวช้ีวัด   

ช้ินงานหรือภาระงาน อาจเปนส่ิงท่ีครูกําหนดให หรือครูและผูเรียนรวมกันกําหนดข้ึน 

เพื่อใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติในแตละหนวยการเรียนรู ช้ินงาน/ภาระงานตองแสดงใหเห็นถึง

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน และเปนรองรอยหลักฐานแสดงวาผูเรียนมีความรูและทักษะถึง

มาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนดไวในหนวยการเรียนรู ช้ินงาน/ภาระงาน อาจจะเกิดข้ึนไดในระหวาง 

การจัดการเรียนการสอน และช้ินงาน/ภาระงานรวบยอดท่ีแสดงใหเห็นวาผูเรียนไดนําความรูและ

ทักษะท่ีไดจากการเรียนรูในหนวยการเรียนรูนั้นออกมาใชอยางเปนรูปธรรม   
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ชุดฝกอบรมเพ่ือสงเสริมการสอนคิด กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

เลมที่ 3 สอนอยางไรใหคิดเปน 

ชิ้นงาน เชน รายงาน  เรียงความ จดหมาย โคลงกลอน หนังสือเลมเล็ก  แผนภาพ แผนผัง 

แผนภูมิ ภาพวาด กราฟ  ตาราง งานประดิษฐ  งานแสดงนิทรรศการ หุนจําลอง  แฟมสะสมงาน  

เปนตน 

ภาระงาน เชน การพูด/รายงานปากเปลา การอภิปราย การอาน กลาวรายงาน โตวาที  

รองเพลง เลนดนตรี   การเคล่ือนไหวรางกาย ฯลฯ 

ลักษณะของงานท่ีมีลักษณะผสมผสานกันระหวางช้ินงาน หรือภาระงาน เชน โครงงาน 

การทดลอง การสาธิต ละคร วีดีทัศน  เปนตน 

8) การวัดและประเมินผล 

การกําหนดวิธีการวัดและประเมินผล ควรกําหนดการวัดและประเมินผลท้ังในระหวาง 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู  และส้ินสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู  แตตองแสดงถึงความรู

ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด และสามารถนําไปกําหนด ช้ินงาน/ภาระงานเพื่อการ

วัดและประเมินผลได 

9) กิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมการเรียนรูเปนการนําเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู ซ่ึงจะนําผูเรียนไปสูการสราง

ช้ินงาน/ภาระงาน และสอดแทรกดวยการใชทักษะการคิด กระบวนการตามธรรมชาติวิชาและ

คุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีกําหนดไวในหนวยการเรียนรู 

10) เวลา 

 เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรูจะตองวิเคราะหความเหมาะสม 

กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ใหสอดคลองกับจํานวนมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด ท่ีปรากฏใน 

หนวยการเรียนรูจากโครงสรางรายวิชา  

 

******************************* 
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ชุดฝกอบรมเพ่ือสงเสริมการสอนคิด กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

เลมที่ 3 สอนอยางไรใหคิดเปน 

 

 

 

ชื่อหนวยการเรียนรู............................................................................................................... 

กลุมสาระการเรียนรู  ชั้น.....................เวลา...................... 

 

1. เปาหมายการเรียนรู 

 1) ความเขาใจท่ีคงทน.................................................................................................... 

 2) สาระ........................................................................... 

       มาตรฐานการเรียนรู.................................................................... 

       ตัวช้ีวดั....................................................................... 

 3) สาระการเรียนรู............................................................................................................. 

 4) สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด………………………………………………………………. 

 5) ทักษะการคิด.................................................................................................................. 

 6) คุณลักษณะอันพึงประสงค.............................................................................................. 

2. การกําหนดหลักฐานผลการเรียนรู 

 2.1  ช้ินงาน/ภาระงาน 

 2.2  การวัดและประเมินผล 

  (1)  การประเมินระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

  (2)  การประเมินเม่ือส้ินสุดการจัดกจิกรรมการเรียนรู 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู (ส่ือการเรียนรู) 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

องคประกอบของหนวยการเรียนรู 
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ชุดฝกอบรมเพ่ือสงเสริมการสอนคิด กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

เลมที่ 3 สอนอยางไรใหคิดเปน 

แบบประเมนิหนวยการเรียนรู 
 

                 หนวยการเรียนรู.............................................ชั้น.....................เวลา.................. 

 โปรดเขียนเคร่ืองหมาย / ลงในชองท่ีตรงกบัระดับการประเมิน 

 ระดับการประเมิน  4   หมายถึง  มีความสอดคลอง/เช่ือมโยง/เหมาะสมมากท่ีสุด 

       3  หมายถึง  มีความสอดคลอง/เช่ือมโยง/เหมาะสมมาก 

                                         2  หมายถึง  มีความสอดคลอง/เช่ือมโยง/เหมาะสมปานกลาง    

     1  หมายถึง  มีความสอดคลอง/เช่ือมโยง/เหมาะสมนอยท่ีสุด 

รายการประเมิน 

ระดับ 

การประเมิน 

4 3 2 1 

1.ช่ือหนวยการเรียนรูกะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเน้ือหาสาระ     

2.มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด สมรรถนะสําคัญของผูเรียน (ทักษะการคิด) และคุณลักษณะอันพึงประสงค

มีความเช่ือมโยงกันอยางเหมาะสม 
    

3.ความสอดคลองของความเขาใจที่คงทน/สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอดกับมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด     

4.ความสอดคลองของความเขาใจที่คงทน/สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอดกับสาระการเรียนรู     

5.ความเช่ือมโยงสัมพันธกันระหวางช่ือหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด  

ความเขาใจที่คงทน /สาระสําคัญ/ความคิดรวยยอด และสาระการเรียนรู 
    

6.กิจกรรมเรียนรูสอดคลองกับสาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด     

7.กิจกรรมการเรียนรูมีความครอบคลุมในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถ ทักษะการคิด และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
    

8.กิจกรรมการเรียนรูสามารถนําผูเรียนไปสูการสรางช้ินงาน/ภาระงาน     

9.มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด และกิจกรรม 

การเรียนรู 
    

10.ประเด็นและเกณฑการประเมินสามารถสะทอนคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด     

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการกําหนดสื่อการเรียนรูในแตละกิจกรรม     

12. .หนวยการเรียนรูที่จัดทํากําหนดเวลาไดเหมาะสมกับกิจกรรมและสามารถนําไปปฏิบัติจริงได     

รวม/สรุปผล..........................................................................................................     

เฉล่ีย/สรุปผล.........................................................................................................  

 

การแปลความหมาย  การประเมินหนวยการเรียนรู 

เกณฑการประเมิน   คาเฉล่ีย   1.00 – 1.50  ปรับปรุง      1.51 -  2.50  พอใช    2.51 – 3.50  ดี       

                            3.51   -4.00   ดีมาก 

คําชี้แจง 
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ชุดฝกอบรมเพ่ือสงเสริมการสอนคิด กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

เลมที่ 3 สอนอยางไรใหคิดเปน 

 

 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิด  ครูผูสอนจะตองวิเคราะหมาตรฐานและ

ตัวช้ีวัดช้ันป ของกลุมสาระการเรียนรูท่ีจะจัดทําหนวยการเรียนรู โดยวิเคราะห  6  ประเด็น คือ 

ความสัมพันธ/เช่ือมโยงของตัวช้ีวัดแตละตัวท่ีจะนํามาจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันได โดยวิเคราะห

ความคิดรวบยอดหรือสาระสําคัญ สาระการเรียนรู ทักษะการคิด ช้ินงาน/ภาระงาน และแนวการจัด

กิจกรรมการเรียนรู  ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 

 

  

สาระท่ี  1  การอาน 

มาตรฐาน ท 1.1   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ  แกปญหาในการ 

    ดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน 

สาระท่ี 2  หลักการใชภาษา 

มาตรฐาน ท 2.1   ใชกระบวนการเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบ 

    ตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมี 

    ประสิทธิภาพ 

สาระท่ี 4  หลักการใชภาษาไทย 

มาตรฐาน ท 4.1   เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของ 

   ภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 

ตัวชี้วัด สาระสําคัญ สาระการเรียนรู 
ทักษะ 

การคิด 

ชิ้นงาน/                  

ภาระงาน 

แนวการจัด

กิจกรรม                    

การเรียนรู 

สาระท่ี 1                  

การอาน 

มฐ.ท.1.1  

การอาน

ออกเสียงคํา

ขอความ               

การรูจักหลัก 

การสะกดคํา

การออกเสียง

คํา ขอความ

เร่ืองราวส้ันๆ

และ                   

1.การอานออกเสียงและ

บอกความหมายของคํา                      

คําคลองจอง ขอความ

และบทรอยกรอง 

1.ทักษะ                

การเขียน  

2.ทักษะ                

การอาน 

3.ทักษะ                 

การสังเกต 

1.การอาน

ออกเสียงคํา 

ขอความ 

เร่ืองส้ันๆ 

และบทรอย

กรอง 

1. ฟงและ

สังเกตการ

อานออกเสียง

คําหรือ

ขอความและ              

บทรอยกรอง 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 

ตัวอยางการวิเคราะหมาตรฐานตัวชี้วัด  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
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ชุดฝกอบรมเพ่ือสงเสริมการสอนคิด กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

เลมที่ 3 สอนอยางไรใหคิดเปน 

 

ตัวชี้วัด สาระสําคัญ สาระการเรียนรู 
ทักษะ                  

การคิด 

ชิ้นงาน/                  

ภาระงาน 

แนวการจัด

กิจกรรม                  

การเรียนรู 

เร่ืองส้ันๆ 

และบทรอย

กรองงายๆ                       

ไดถูกตอง

คลองแคลว 

2. อธิบาย

ความหมาย

ของคําและ

ขอความ                   

ท่ีอาน 

9. มีมารยาท

ในการอาน 

สาระท่ี 2 

การเขียน 

มฐ.ท.2.1 

1.คัดลายมือ

ตัวบรรจง

เต็มบรรทัด 

6.มารยาท

ในการเขียน 

สาระท่ี 4 

หลักการใช

ภาษาไทย 

มฐ.ท 4.1 

1.การเขียน

สะกดคํา 

บทรอยกรอง

งายๆ ทําให

สามารถใช

ภาษาอธิบาย

ความหมาย

เขียนและ 

ออกเสียง               

ไดถูกตอง 

งายๆท่ีประกอบดวยคํา

พื้นฐานเพิ่มเตมิ ป.2               

ไมนอยกวา 1,200 คํา 

รวมท้ังใชคําท่ีใชเรียนรู

ในกลุมสาระการเรียนรู

อ่ืนประกอบดวย 

- คําท่ีมีตัวการรันต  

- คําท่ีมีรร  

-คําท่ีมีพยัญชนะและ

สระท่ีไมออกเสียง 

-คําพอง 

-คําพิเศษอ่ืนๆเชน คําท่ี

ใช ฑ ฤ ฤา 

4.มารยาทในการอาน 

5.การคัดลายมือ                    

ตัวบรรจงเต็ม 

4.ทักษะ 

การสรุปลง

ความเหน็ 

5.ทักษะการ

แปลความ 

6.ทักษะ 

การจําแนก

ประเภท 

 

2. พูด เขียน 

อธิบาย ตอบ

คําถาม

ความหมาย

ของคําและ

ขอความ                  

ท่ีอาน 

3. การคัด

ลายมือ 

2. สรุป

หลักการอาน

ออกเสียงคํา

หรือขอความ

และบท                

รอยกรอง 

3. ฝกอาน

ออกเสียงคํา 

ขอความหรือ

บทรอยกรอง 

4. พูดเขียน

อธิบาย 

ตอบคําถาม

ความหมายคํา

และขอความ                 

ท่ีอาน 

5. เลือกอาน

ขอความและ

บทรอยกรอง

ตามความ

สนใจเพื่อ

พัฒนา                

การอาน                 

ใหถูกตอง 

6. สังเกต

วิธีการเขียน 
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ชุดฝกอบรมเพ่ือสงเสริมการสอนคิด กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

เลมที่ 3 สอนอยางไรใหคิดเปน 

 

ตัวชี้วัด สาระสําคัญ สาระการเรียนรู 
ทักษะ                   

การคิด 

ชิ้นงาน/                  

ภาระงาน 

แนวการจัด

กิจกรรม                   

การเรียนรู 

และบอก

ความหมาย

ของคํา 

3. การใช

พจนานกุรม

คนหา

ความหมาย

ของคํา 

 บรรทัดตามรูปแบบการ

เขียนตัวอักษรไทย 

6.มารยาทในการเขียน 

7.การสะกดคําการแจก

ลูกและการอานเปนคํา 

8.มาตราตัวสะกดท่ีตรง

ตามมาตราและไมตรง

ตามมาตรา 

9.การผันอักษรกลาง 

อักษรสูง อักษรต่ํา  

10. คําท่ีมีพยญัชนะ 

11.คําท่ีมีอักษรนํา 

12.คําท่ีประวสิรรชนีย 

13.คําท่ีมี ฤ ฤา 

14.คําท่ีใชบัน บรร 

15.คําท่ีใชรร 

16.คําท่ีมีตัวการันต 

17.ความหมายของคํา 

 

  สะกดคํา                 

การแจก

ลูกประสมคํา 

การอานคํา 

7. จําแนก

องคประกอบ

ของคําท่ีเขียน 

ท่ีมา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน,  แนวทางการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิด 

         ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2555  (2553 : 68-69) 
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ชุดฝกอบรมเพ่ือสงเสริมการสอนคิด กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

เลมที่ 3 สอนอยางไรใหคิดเปน 

 

 ตัวอยาง   หนวยการเรียนรูเร่ือง การอานออกเสียงคํา ขอความ เร่ืองส้ันและบทรอยกรอง 

รหัสวิชา/ช่ือรายวิชา   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

เวลา  8  ชม.        ภาคเรียนท่ี  1            ปการศึกษา  2554 

1. มาตรฐานและตัวชี้วัดชั้นป 

สาระท่ี 1  การอาน  มาตรฐาน ท.1.1   

ตัวช้ีวดัท่ี 1.  การอานออกเสียงคําขอความเร่ืองส้ันๆ และบทรอยกรองงายๆไดถูกตอง 

                    คลองแคลว 

                                    2. อธิบายความหมายของคําและขอความท่ีอาน 

                                    9. มีมารยาทในการอาน 

                   สาระท่ี  4  การเขียน  มาตรฐาน2.1  

                   ตัวช้ีวดัท่ี 1. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  ตัวช้ีวดัท่ี 6. มารยาทในการเขียน 

      สาระท่ี 4  หลักการใชภาษาไทย    มาตรฐาน 4.1 

                   ตัวช้ีวดัท่ี 1. การเขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา 

              3. การใชพจนานุกรมคนหาความหมายของคํา 

2. สาระสําคัญ 

การรูจักหลัก การสะกดคําการออกเสียงคํา ขอความเร่ืองราวส้ันๆและบทรอยกรองงายๆ  

                     ทําใหสามารถใชภาษาอธิบายความหมายเขียนและ ออกเสียงไดถูกตอง 

3. สาระการเรียนรู 

3.1 ความรู 

1) การอานออกเสียงและบอกความหมายของคํา คําคลองจอง ขอความและบทรอยกรอง 

งายๆ ท่ีประกอบดวยคําพื้นฐานเพิ่มเติม ป.2 ไมนอยกวา 1,200 คํา รวมท้ังใชคําท่ีใช 

                           เรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนประกอบดวย คําท่ีมีตัวการรันต คําท่ีมีรร คําท่ีมี 

                           พยัญชนะและสระท่ีไมออกเสียง  คําพอง คําพิเศษอ่ืนๆเชน คําท่ีใช ฑ ฤ ฤา 

                     2)  การคัดลายมือตัวบรรจงเตม็บรรทัดตามรูปแบบการเขียนตวัอักษรไทย 

                     3)  การสะกดคําการแจกลูกและการอานเปนคํา 

                     4)  มาตราตัวสะกดท่ีตรงตามมาตราและไมตรงตามมาตรา 

                     5)  การผันอักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่ํา  

                     6)  คําท่ีมีพยัญชนะ  คําท่ีมีอักษรนํา  คําท่ีประวิสรรชนีย  คําท่ีมี ฤ ฤา  คําท่ีใชบัน บรร 

                             คําท่ีใชรร  คําท่ีมีตัวการันต และความหมายของคํา 
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ชุดฝกอบรมเพ่ือสงเสริมการสอนคิด กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

เลมที่ 3 สอนอยางไรใหคิดเปน 

 

                    7)  การใชพจนานุกรมคนหาความหมายของคํา 

3.2 ทักษะกระบวนการคิด 

                            ทักษะการเขียน ทักษะการอาน  ทักษะการสังเกต  ทักษะการสรุปลงความเห็น 

                            ทักษะการแปลความ  และทักษะการจําแนกประเภท 

3.3   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค มารยาทในการอานและมารยาทในการเขียน 

4. ชิ้นงาน/ภาระงาน 

1) การอานออกเสียงคํา ขอความ เร่ืองส้ันๆ และบทรอยกรอง 

2) พูด เขียน อธิบาย ตอบคําถามความหมายของคําและขอความท่ีอาน 

3) การคัดลายมือ 

5. การประเมินผล 

วิธีการ 

1) สังเกตการอานออกเสียง และการตอบคําถามจากการเรียนรู 

2) ตรวจช้ินงาน/ภาระงาน การคัดลายมือ  การทําแบบฝกหดั   

3) การทดสอบความรูหลังเรียน 

เคร่ืองมือ 

1) แบบสังเกต 

2) เกณฑการใหคะแนนจากการทําช้ินงาน/ภาระงาน 

3) แบบทดสอบความรู ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก   

6. กิจกรรมการเรียนรู 

1) ฟงและสังเกตการอานออกเสียงคําหรือขอความและบทรอยกรอง 

2) สรุปหลักการอานออกเสียงคําหรือขอความและบทรอยกรอง 

3) ฝกอานออกเสียงคํา ขอความหรือบทรอยกรอง 

4) พูดเขียนอธิบาย 

5) ตอบคําถามความหมายคําและขอความท่ีอาน 

6) เลือกอานขอความและบทรอยกรองตามความสนใจเพื่อพฒันาการอานใหถูกตอง 

7) จําแนกองคประกอบของคําท่ีเขียน 

7. ส่ือ/แหลงเรียนรู 

ใบความรู  บัตรคํา  ใบงาน  พจนานกุรม  และแบบฝกหดั   
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ชุดฝกอบรมเพ่ือสงเสริมการสอนคิด กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

เลมที่ 3 สอนอยางไรใหคิดเปน 

 

 

    ตัวอยาง    แผนการจัดการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

        หนวย  การอานออกเสียงคํา ขอความ เร่ืองส้ันและบทรอยกรอง    ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

        เร่ือง   มาตราตัวสะกด           เวลา  2  ช่ัวโมง 

        สาระสําคัญ 

 การออกเสียงคํา ขอความ เร่ืองส้ัน และบทรอยกรอง ไดถูกตองและเขาใจถึงความหมาย 

        ของคํา  มีความเขาใจเร่ืองมาตราตัวสะกด  สามารถอธิบายความหมาย   สามารถอานออกเสียง 

        การใชพจนานุกรมคนหาความหมายของคํานําไปใชในการเขียนรูปแบบตางๆ เชิงสรางสรรค 

        และมีมารยาทในการเขียน             

        จุดประสงคการเรียนรู 

1. สามารถอานออกเสียงคํา ขอความและบทรอยกรองได 

2. สามารถอานออกเสียงคําในมาตราตัวสะกดตรงตามมาตรา และไมตรงตามมาตราได 

3. สามารถจําแนกคําในมาตราตัวสะกดตรงตามมาตรา และไมตรงตามมาตราตัวสะกดได  

4. สามารถเลือกคําจากพจนานุกรมไปเขียนเชิงสรางสรรคได และมีมารยาทในการเขียน 

       สาระการเรียนรู 

1. การอานออกเสียงคํา ขอความและบทรอยกรอง 

2. ลักษณะของมาตราตัวสะกด  มาตราตัวสะกดตรงตามมาตราและไมตรงตามมาตรา 

3. การคนหาคําจากพจนานุกรมนํามาเขียนและแตงเร่ืองเชิงสรางสรรค 

       กิจกรรมการเรียนรู 

           ขั้นการนําสูบทเรียน 

1. สนุกกับบทรอยกรอง มาตราตัวสะกด โดยครูใหผูเรียนอานออกเสียงพรอมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

                 ครูสุมผูเรียนแบบกระจายประมาณคร่ึงหนึ่งของจํานวนผูเรียนท้ังหมดอานท่ีละคน 

ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู : แบบสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหและคิดสรางสรรค 

มาตราตัวสะกด 
         ฝนตกหาหกยก             ไมบินตกนกบินหน ี
        แมลูกนกฮูกมี                    กระรอกดีสีสุกใส 
       ตนกกนกสะดวก                กินไขลวกหกเจ็ดใบ 
       จ้ิงจกตกฝาไป                    ปกเส้ือใชปกนกงาม 
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2. ผูเรียนเลนเกม “น้ําข้ึน น้ําลง” เพื่อสังเกตการณจําแนกเสียงคําท่ีมีตัวสะกดแมกบ และแมกด 

โดยครูพูดเปนคําๆ  เชน ถาครูพูดคําวา  “พบ”  ผูเรียนยืนข้ึน  คําวา “คด”  ผูเรียนนั่งลง 

และคําอ่ืนๆ โดยครูหรือผูเรียนรวมกันกําหนดคําท่ีสะกดดวยแมกบ และแมกด  

ครูอาจใหผูเรียนคิดหาคํามาเลนเกมกันเองอีกก็ได 

          ขั้นพัฒนาการเรียนรู 

3. ครูผูสอนอธิบายเกี่ยวกับคําในบทรอยกรอง และรวมกับผูเรียนอภิปรายคําเพื่อนําไปสู 

มาตราตัวสะกด  ตามประเด็นตอไปนี้ 

3.1  ลักษณะของมาตราตัวสะกด 8 มาตรา  

3.2  การจําแนกประเภทมาตราตัวสะกดท้ัง 8 มาตรา 

3.3  มาตราตัวสะกดตรงตามมาตราและไมตรงตามมาตรา 

3.4  การอานและการเขียนคําในมาตราตัวสะกด 8 มาตรา 

4. แบงผูเรียนออกเปนกลุมๆ เพื่อจําแนกคําในบทรอยกรอง  ตามมาตราตัวสะกด 8 มาตรา 

โดยเขียนเปนแผนภูมิ  

5. ผูเรียนรวมกันสรุปลักษณะของมาตราตัวสะกด และมาตราตัวสะกดตรงตามมาตราและ 

ไมตรงตามมาตรา แลวนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน 

ขั้นสรางสรรคชิ้นงาน/ภาระงาน 

6. กลุมผูเรียนเดิมสงตัวแทนแตละกลุมออกมาจับฉลากประเภทของช้ินงาน เพื่อสรางสรรค

ผลงานคนละ 1 ช้ินงาน ดังนี้ 

6.1  แตงประโยคอยางนอย  10 ประโยค 

6.2  เขียนนิทานส้ันๆ  1  เร่ือง 

6.3  เขียนบทรอยกรองงายๆ 

7. เม่ือผูเรียนจับฉลากประเภทของช้ินงานไดแลว  ใหผูเรียนแตละกลุมรวมกันคนหาคํา 

ในพจนานุกรมแลวนําคําเหลานั้นมาสรางสรรคช้ินงานท่ีผูแทนกลุมจับฉลากได 

8. ผูเรียนแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน เพื่อใหเพื่อรวมวิพากษวิจารณ  

และปรับปรุงผลงานใหสมบูรณ 

ขั้นการวัดและประเมินผล 

9. ครูและผูเรียนรวมกันประเมินผลงานท่ีนําเสนอและอภิปรายรวมกันเร่ืองมาตราตัวสะกด 

10. ครูสรุปบทเรียน 

 

 



29 

 

  
ชุดฝกอบรมเพ่ือสงเสริมการสอนคิด กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

เลมที่ 3 สอนอยางไรใหคิดเปน 

 

ขั้นเผยแพรผลงาน 

11. นําผลงานไปใหพอ แม ผูปกครองช่ืนชม  หรือลงในวารสารของโรงเรียน 

           ส่ือการสอน 

1. แผนภูมิบทรอยกรอง 

2. ใบความรู หนังสือเรียน  

3. บัตรคํามาตราตัวสะกด 

4. ใบงาน 

            บันทึกขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

            ………………………………………………………………………………….……… 

                                                                  ลงช่ือ…………………………………….. 

     ( …………………………………. ) 

                                                                 ตําแหนง……………………………………..    

วันท่ี……เดือน……………..พ.ศ………. 

           บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู 

      ผลการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนกบัผูเรียน (เกง ดี  มีสุข) 

            ………………………………………………………………………………………. 

     ปญหา / อุปสรรค 

           ………………………………………………………………………………………… 

    ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 

           ………………………………………………………………………………………… 

       ลงชื่อ  ……………………………......  ครูผูสอน   

                                             (………………..   ……….)          

      ………../…………./…………. 
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ตัวอยาง     ใบงานจําแนกคําในมาตราตัวสะกดโดยใชแผนผงัความคดิ 

กลุมท่ี......................................เลขท่ี............ถึง............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตราตัวสะกด 

แม ก กา แม กก 

แม 

กบ 

แม 

กด 

แม กน แม กม 

แม 

เกย 

แม 

เกอว 
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ตัวอยาง     แบบประเมินผลงานการนําเสนอของกลุม 

 

รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน/ ผูประเมิน 

ครู 

ผูสอน 

กลุม

ตนเอง 

กลุม

เพื่อน 
รวม 

1. คําตามมาตราตัวสะกดท่ีนําเสนอถูกตอง      

2. จําแนกมาตรตัวสะกดไดถูกตอง      

3. การอานออกเสียงคํา ประโยค ขอความใน

แผนภูมิถูกตอง ชัดเจน  

     

4. ผลงานออกแบบถูกตองและเหมาะสม       

5. ทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ      

รวม      

 

ตัวอยาง     แบบประเมินผลงานเขียนจากจินตนา (การเขยีนเชิงสรางสรรค) 

 

ท่ี ช่ือ - สกุล 

รายการประเมิน 

รวม หมายเหต ุ
เนื้อหา

เหมาะสม

กับงาน 

ออกแบบ

ช้ินงานอยาง

สรางสรรค 

การใช

ภาษา

เหมาะสม 

งาน

สะอาด

เรียบรอย 
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ตัวอยาง    แผนการจัดการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

        หนวย  การอานออกเสียงคํา ขอความ เร่ืองส้ันและบทรอยกรอง    ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

        เร่ือง   การสะกดคํา การแจกลูกประสมคํา       เวลา  2  ช่ัวโมง 

        สาระสําคัญ 

 การสะกดคํา การแจกลูก และการอานเปนคําเขาใจความหมายของคํา การคัดลายมือตัวบรรจง 

        เต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตวัอักษรไทย  และมีมารยาทในการเขียน 

        สาระสําคัญ 

 การสะกดคํา การแจกลูกประสมคํา และการอานคํา ประโยคอยางเขาใจ การอานออกเสียง 

        คํา ขอความ และเร่ืองส้ัน ไดถูกตองสามารถอธิบายความหมายของเร่ืองท่ีอาน และมีมารยาท 

        ในการอาน  และการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย   

        จุดประสงคการเรียนรู 

1. สามารถสะกดคํา แจกลูกประสมคําได 

2. สามารถอานออกเสียงคํา ประโยค ขอความ และนิทานได 

3. สามารถอธิบายความหมายของคํา ประโยค ขอความ นิทานได  

4. มีความเขาใจและมีความรูสึกตอเร่ืองท่ีอาน โดยเสนอแนะแนวปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีได 

อยางสรางสรรค และมีมารยาทในการอาน 

5. สามารถคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทยได   

       สาระการเรียนรู 

          1.    การสะกดคํา การแจกลูกประสมคํา การอานออกเสียงคํา ประโยค ขอความ และนิทาน 

          2.    การอานวิเคราะหนิทานเร่ือง “อ่ึงอางกับวัว”  

          3.    การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย   

       กิจกรรมการเรียนรู 

           ขั้นการนําสูบทเรียน 

4.   สนุกกับคําศัพท โดยครูใหผูเรียนอานออกเสียงพรอมกัน 

5.   ครูนําบัตรคํามาใหผูเรียนสะกดคําทีละใบพรอมกัน  แลวรวมกันอภิปรายถึงลักษณะของคํา 

 

   

ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู : แบบพัฒนากระบวนการคิด 
ดวยการใชเทคนิคหมวก  6 ใบ 
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          ขั้นพัฒนาการเรียนรู 

6. ครูอธิบายกรอบการคิดดวยการใชคําถามหมวกการคิด 6 ใบ ดังนี้ 

หมวกสีขาว   การใชคําถามท่ีกระตุนใหเสนอขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริง 

หมวกสีแดง การใชคําถามเพื่ออธิบายความรูสึกตอขอมูล เร่ืองราวท่ีอาน  

หมวกสีเหลือง การใชคําถามเพื่อคนหาขอดี หรือจุดเดนของขอมูล เร่ืองราวท่ีอาน 

หมวกสีดํา การใชคําถามเพื่อระบุสาเหตุของปญหา ความไมสมบูรณ ความลมเหลว 

หมวกสีเขียว การใชคําถามเพื่อเสนอวิธีแกไข การเปล่ียนแปลงสูส่ิงท่ีดีกวาทางเลือกใหม 

หมวกสีฟา การใชคําถามเพื่อตัดสินใจ หรือสรุปขอมูล เชนขอคิดความรูสึกท่ีไดรับ 

7. ครูเลานํานิทานเร่ือง “แมอ่ึงอางกับวัว”  ใหผูเรียนอานนิทานในแผนภูมิพรอมกัน แลวครู 

และผูเรียนรวมกันอภิปราย สรุปเร่ืองแมอ่ึงอางกับวัว โดยใชคําถามในการวิเคราะหนิทาน 

โดยเช่ือมโยงดวยการใชคําถามเกี่ยวกับอะไร  เราสามารถมองขอมูลอะไรไดบางจากการคิด 

ดวยหมวก 6 ใบ เปนตน 

8. ผูเรียนชวยกันสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับเร่ืองท่ีอาน  

9. ครูแบงกลุมผูเรียนเปนกลุมๆละ เทาๆกัน  แลวแจกนิทานเร่ือง “อ่ึงอางกับวัว”แลวช้ีแจง 

ใหผูเรียนแตละคนภายในกลุมเปนเจาของหมวกความคิด 6 ใบ คนละ1 สี เพื่อเปนผูรับผิดชอบ 

หลักในการคิดตามทิศทางของสีหมวก โดยสมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุมสามารถเสนอความคิด

เพิ่มเติมไดจนสมบูรณชัดเจนท่ีสุด ในการคิดตามสีของหมวกแตละใบในแตละคร้ัง 

10. ครูแจกใบงานการอานวิเคราะหนิทาน “อ่ึงอางกับวัว”  ดวยการใชคําถามหมวกความคิด  

6 ใบ ใหผูเรียนกลุมละ 1 ชุด ใหผูเรียนแสดงการวิเคราะหนิทาน โดเยตอบคําถาม จากกรอบ 

คําถามหมวกความคิด 6 ใบท่ีกําหนดให โดยทําลงในกระดาษปรูฟท่ีแจกให  ดังนี้ 

หมวกความคิด 6 ใบ เชน เราสามารถวิเคราะหนิทาน  ดังนี้ 

หมวกสีขาว   บอกขอมูลท่ีเปนช่ือเร่ือง  สาระสําคัญของเร่ือง ตัวละคร ฉาก เปนตน 

หมวกสีแดง อธิบายความรูสึก (สงสาร เศรา สะเทือนใจ  ประทับใจ  เปนตน) ท่ีมีตอ 

                           เนื้อเร่ือง พฤติกรรมตัวละคร ฉาก บทสนทนาของแมอ่ึงอางกับลูกอ่ึงอาง  

หมวกสีเหลือง ระบุขอดี จุดเดนของเร่ือง ตัวละคร สํานวนท่ีดี หรือคําพูดท่ีประทับใจ 

                           การกระทําท่ีดีของแมและลูกอ่ึงอางท่ีสามารถเปนแบบอยางได 

หมวกสีดํา ระบุสาเหตุของปญหา ความลมเหลวของการส่ือสารระหวางลูกอ่ึงอางกับ 

                        แมอ่ึงอาง  
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หมวกสีเขียว เสนอวิธีแกไข ทางเลือกใหมในการส่ือสารระหวางลูกอ่ึงอางกับแมอ่ึงอาง 

                        เพื่อการเปล่ียนแปลงสูส่ิงท่ีดีกวา 

หมวกสีฟา สรุปขอคิด ความรู ประโยชนท่ีไดรับจากเร่ืองท่ีอานท่ีสามารถนําไปใชใน 

                        ชีวิตประจําวันได 

          ขั้นสรุป 

11.  ครูสุมผูเรียน 1-3 กลุม ออกมานําเสนอผลงานการอานวิเคราะหนิทานหนาช้ันเรียน  

เพื่อรวมกันเสนอขอมูลการวิเคราะหเพิ่มเติม ครูแสดงความช่ินชมตอความรวมมือ  

ความกระตือรือรนในการเรียนรูท่ีแสดงถึงการวิเคราะหของผูเรียน  จะทําใหผูเรียนมีความคิด 

เปนระบบ มีเหตุผลอยางละเอียดรอบคอบข้ึน ผูเรียนนําเทคนิคการคิดหมวก 6 ใบไปใชบอยๆ 

จะเกิดประโยชนตอผูเรียนมากทําใหรูจัดคิดวิเคราะหแยกแยะ และตัดสินใจไดอยางมีเหตุผล 

จนเปนนิสัยติดตัวไปตลอด 

12.  ครูใหผูเรียนคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทยตามขอความ 

 ท่ีครูแจกให คนละ 1 จบ 

ขั้นการวัดและประเมินผล 

13. ครูประเมินผลงานการอานสะกดคํา  แจกลูกประสมคํา และอานวิเคราะหนิทานจากการตอบ 

คําถามของผูเรียนแตละกลุม  ตามเกณฑการประเมิน 

ครูประเมินผลการคัดลายมือ ตามเกณฑท่ีกําหนด 

           ส่ือการสอน 

1. ใบความรู หนังสือเรียน เร่ืองการสะกดคํา การแจกลูกประสมคํา 

2. บัตรคําการสะกดคํา การแจกลูกประสมคํา 

3. แผนภูมินิทานเร่ือง “อ่ึงอางกับวัว” 

4. ใบงานการวิเคราะหนิทานตามกรอบหมวกความคิด 6 ใบ  

5. ใบงานขอความ การคัดลายมือ 

 

 

 

 

 

 



35 

 

  
ชุดฝกอบรมเพ่ือสงเสริมการสอนคิด กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

เลมที่ 3 สอนอยางไรใหคิดเปน 

            บันทึกขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

            ………………………………………………………………………………….……… 

             …………………………………………………………………………………….…… 

 

                                                                  ลงช่ือ…………………………………….. 

     ( …………………………………. ) 

                                                                 ตําแหนง……………………………………..    

วันท่ี……เดือน……………..พ.ศ………. 

           บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู 

      ผลการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนกบัผูเรียน (เกง ดี  มีสุข) 

            ………………………………………………………………………………………. 

            ………………………………………………………………….…………………… 

     ปญหา / อุปสรรค 

           ………………………………………………………………………………………… 

           ………………………………………………………………………………………… 

    ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 

           ………………………………………………………………………………………… 

           ………………………………………………………………………….……………… 

       ลงชื่อ  ……………………………......  ครูผูสอน   

                                             (………………..   ……….)          

      ………../…………./…………. 
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ใบความรูเร่ืองอ่ึงอางกับวัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ือง   อ่ึงอางกับวัว 

 วัวตวัหนึ่งเท่ียวเล็มหญากนิอยูชายทุง  ขณะท่ีเล็มหญาอยูริมคู  เผอิญยางเทา 

ไปเหยยีบถูกอ่ึงอางครอกหนึง่เขาตายเกือบหมด  เหลืออยูเพียงตวัเดยีว  คร้ันแมอ่ึงอาง

กลับมาจากหากิน  ลูกอ่ึงอางท่ีไมตายจึงเลาเร่ืองใหแมฟง  “แม แม เม่ือกีมี้สัตวตัวหนึ่ง

ใหญโตจริง ๆ มาเหยยีบลูกของแมตายหมดเลย  เหลือฉันเพียงตัวเดยีวเทานั้น”   

แมถามวา “สัตวอะไรจงึใหญหนักหนา  ใหญเทานี้ไดไหม”  วาแลวแมอ่ึงอาง 

ก็พองตัวข้ึน  ลูกอ่ึงอางตอบวา  “มันใหญกวานั้นอีกแม”   แมอ่ึงอางก็พองตัวข้ึนอีก   

แลวถามลูกวา  “เทานี้ไดไหม” ลูกตอบวา “นั่นมันยังไมไดคร่ึงตัวของมันเลย” แมไดฟง

ดังนั้นมีความขัดเคืองนึกแตในใจวา ไฉนตนจึงจะทําตัวโตเทาเทียมสัตวนั้นไมได   

เม่ือคิดดังนั้นแลวก็คอย ๆ พองตัวข้ึนทีละนอย ๆ จนเกินขนาดทองแตกตายอยูกับท่ี      

  “จากนิทานอีสป” 
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ชุดฝกอบรมเพ่ือสงเสริมการสอนคิด กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

เลมที่ 3 สอนอยางไรใหคิดเปน 

ตัวอยาง    แบบประเมินการอานวิเคราะหดวยการใชคําถามหมวกความคิด  6  ใบ 

ชื่อกลุม........................................................ชั้นประถมศึกษาปท่ี.................... 

 

พฤติกรรม 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ มาก

(2) 

ปานกลาง

(1) 

นอย 

(0) 

1.  หมวกสีขาว : บอกสาระสําคัญของเร่ืองท่ีอานได     

2.  หมวกสีแดง : อธิบายความรูสึกท่ีมีตอเนื้อเร่ือง 

พฤติกรรมตัวละคร ฉาก บทสนทนาของเร่ืองท่ีอานได 

    

3.  หมวกสีเหลือง และสีดํา: ระบุขอดี จุดเดนของเร่ือง 

ตัวละคร สํานวนท่ีดี หรือคําพูดท่ีประทับใจ ระบุสาเหตุ

ของปญหา ความลมเหลวของการกระทําท่ีดีของแมและ

ลูกอ่ึงอางท่ีสามารถเปนแบบอยางได 

    

4.  หมวกสีเขียว : เสนอวิธีแกไข ทางเลือกใหมในการ

ส่ือสารระหวางลูกอ่ึงอางกับแมอ่ึงอางเพื่อเปล่ียนแปลง 

สูส่ิงท่ีดีกวาได 

    

5.  หมวกสีฟา : สรุปขอคิด ความรู ประโยชนท่ีไดรับ

จากเร่ืองท่ีอานท่ีสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวนัได 

    

รวมคะแนน     

 

 เกณฑการประเมิน 

 2  หมายถึง  ตอบคําถามสอดคลอง ถูกตอง ชัดเจน และมีเหตุผล 

 1  หมายถึง  ตอบคําถามไดไมชัดเจนเทาท่ีควร 

 0  หมายถึง  ตอบคําถามไมถูกตอง 

สรุปผลคะแนน 

 8-10    คะแนน ระดับคุณภาพ ดี 

 5-7    คะแนน ระดับคุณภาพ พอใช 

 0-4    คะแนน ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
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เลมที่ 3 สอนอยางไรใหคิดเปน 

ตัวอยาง    แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัตงิาน 

ชื่อ-สกุล..............................................ชั้น.........เลขท่ี............ 

 

พฤติกรรม 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ มาก

(2) 

ปานกลาง

(1) 

นอย 

(0) 

1.  ความตั้งใจในการทํากจิกรรม     

2.  การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเหน็     

3.  การปฎิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนอยางเครงครัด     

4.  ความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย     

5.  ความเหมาะสมของเวลาท่ีใชในการทํางาน     

รวมคะแนน     

 

 เกณฑการประเมิน 

 2  หมายถึง  ปฏิบัติจนเกิดคุณภาพของงาน 

 1  หมายถึง  แสดงถึงความพยายามท่ีจะปฏิบัติใหมีคุณภาพ 

 0  หมายถึง  ไมปฏิบัติ หรือปฏิบัติเพียงบางคร้ัง 

สรุปผลคะแนน 

 12-15    คะแนน ระดับคุณภาพ ดี  ผานเกณฑ 

 8-11      คะแนน ระดับคุณภาพ พอใช  ผานเกณฑ 

 0-7    คะแนน ระดับคุณภาพ ปรับปรุง ไมผานเกณฑ 
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ชุดฝกอบรมเพ่ือสงเสริมการสอนคิด กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

เลมที่ 3 สอนอยางไรใหคิดเปน 

 

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  สํานักงาน.   การปฏิรูปการเรียนรูตามแนวคิด  5  ทฤษฎี.   

 กรุงเทพฯ :  โรงพิมพไอเดยี  สแควร.  2540. 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน,  สํานกังาน.  การพฒันาการคดิ : การสอนสอดแทรก 

 การคิดในการสอน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.  2551. 

                  .  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพท่ือพัฒนาการคิด  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

 ขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  2551  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ 

 ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.  2553. 

                  .  ตัวชี้วัดและกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

  ขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  2551.ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.  2551. 

   .   ทฤษฎีการเรียนรูเพื่อพัฒนากระบวนการคิด.  กรุงเทพฯ :  ไอเดีย สแควร.  2540. 

ทิศนา   แขมณ.ี  ศาสตรการสอน  :  องคความรูเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ.   

    กรุงเทพฯ  :  สํานักพิมพจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย.  2548. 

สนิท   สัตโยภาส.  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตัิการเร่ือง การจัดกระบวนการเรียนรู 

 เพื่อพัฒนาการคิดระดับสูง.  เชียงใหม :  สถาบันวิจยัและพัฒนา  มหาวทิยาลัยราชภัฎ 

 เชียงใหม.  2549. 

เอกรินทร  ส่ีมหาศาล  และคณะ.  เร่ืองนารู สูการใชหลักสูตรแกนกลาง ,51.  กรุงเทพฯ : บริษัท 

 อักษรเจริญทัศน  จํากัด.  2551.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอางอิง 
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ที่ปรึกษา 

นายชูเกียรติ    ดานธนะทรัพย ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

นายสุขุม พรหมเสน รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

นายนิพล เมืองชมภ ู รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

นายนพคุณ จันตะวงศ ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม ฯ สพป.พะเยา เขต 1 

ผูรับผิดชอบโครงการ และผูเขียน  

นางกิตติมา จันทรบรรจง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.พะเยา  เขต 1 

ผูทรงคุณวุฒิวิพากษเอกสาร  

ดร.เกตุมณี   มากมี  อาจารยคณะครุศาสตร   มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 

น.ส.รัตนทิพย     เอ้ือชัยสิทธ์ิ   ศึกษานิเทศกเช่ียวชาญ  สพป.นนทบุรี  เขต 1  

นางศรีนวล         คงสมพงษ ครู เช่ียวชาญ  สพป.พะเยา  เขต 1 

ผูพิสูจนอักษร 

น.ส.สุพิน ไชยจําเริญ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  สพป.พะเยา เขต 1 

น.ส.คัชรินทร  มหาวงศ  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  สพป.พะเยา เขต 1 

นางจุฑารัตน      ธาราเวชรักษ ครู ชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนบานโปง   สพป.พะเยา เขต 1  

นางจริยา ณ ลําปาง เจาพนกังานธุรการชํานาญงาน  สพป.พะเยา เขต 1 

 

ผูออกแบบปกและตกแตงภาพประกอบ 

นางสาวศิริวรรณ   ไชยวงศ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคําใต)  สพป.พะเยา เขต 1 

 
 

       คณะผูจัดทํา 
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